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KORTRIJK
Urbo de la 3a Flandra Kongreso de Esperanto

Por sukcese disputi al Gent kaj Brugge la titolon de Flandra 
ĉefurbo, certe al Kortrijk man- 
kis nur la larĝaj kaj facilaj 
komunikoj kun la maro, kiuj 
dum pli fruaj jarcentoj faris la 
mirindan riĉecon de ĝiaj du 
konkurantoj.

Se la ŝipoj de 1’ mezepoko 
estus povintaj atingi Kortrijk, 
tiu urbo kiel tria centro de la 
regiono, sendube nun estus 
ĉefurbo de provinco amplek- 
santa la tutan nunan Francan 
Flandrujon. La limoj de Flan- 
drujo kuŝus 50 km. pli suden.

Tarnen ne opiniu, ke ni 
revas pri tiaj eventualaj faktoj 
historiaj. Oni ne povas ŝanĝi 
landkarton. Kortrijk ne estis



havenurbo, do devas lasi la unu- 
arangon al siaj du najbaraj urboj. 
Nur geografiaj cirkonstancoj mal- 
helpis pli grandan disvolviĝon.

Per tiuj linioj ni nur volas fari 
honoron al la glora estinteco de 
FJandra urbo.

La urbo Kortrijk estas tre antik- 
va. Estas iama Kelto-Romana 
kolonio, nomita Cortoriacum, 
kuŝanta ĉe krucejo de 'a ŝoseo 
Aardenburg-Tournai kaj la rivero 
Leie.

Dum la jaro 880 bando da 
Normandoj elektis ĝin kiel centro 
por siaj rabekskursoj. Post ilia 
toriro, Grafo Arnold I konstruigis 

fortikan kastelon kaj Boudewijn III ĉirkaŭigis la komunumon per 
remparoj.

Ekde la komertco de sia historio, Kortrijk konis la terurecon de 
okupado per armeoj de plej diversaj princoj kaj reĝoj ; la uniformoj de 
preskaŭ ĉiuj Europa) regimentoj paradis tra siaj stratoj.

La kastelo estis en la manoj de la Reĝo de Francujo, kiam okazis, 
la 1 lan de julio 1302, la fama batalo de la Oraj Spronoj, dum kiu la 
Fland ra armeo, formita plejparte el tekstistoj de Brugge kaj Yper, 
gvidataj de la korporaciaj ĉefoj Breydel kaj Deconinck, détruis preskaŭ 
entute la Francan armeon kornanditan de 1’ Grafo de Artois. 1200 
kavaliroj kaj pluraj miloj da soldatoj restis sur la batalkampo. Oni 
trovis 700 orajn spronojn. Ĉiuj Franca) familioj nobelaj priploris la 
morton de parencoj...

Post la batalo de Roosebeke (1382) Reĝo Karlo VI bruligis kaj 
détruis Kortrijk, opiniante tiel venĝi la malhonoron faritan al la 
Franca armeo 80 jarojn pli frue.

En 1789 Kortrijk havis 11.134 loĝantojn ; en 1856: 22.216; 
en 1931 : 38.756.

La lingvo parolata estas la Flandra ; pro najbareco de Francujo, 
sufiĉe granda parto de la logantaro ankau komprenas la Francan 
lingvon,

La Grandaj Haloj
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Komence de la mezepoko, kaj eble eĉ pli frue. la bordanoj de la 
Leie rimarkis, ke la akvo de la rivero posedas specialajn kvalitojn por 
ruadi*) la linon. Tiel ekestis ĉirkaŭ Kortrijk prospéra industrio, la 
ruado de lino, kies tekmko, jam de jarcentoj, estas transdonata de 
patro al filo.

Ne nur la lokan rikolton oni ruadis. sed baldaü venis lino
ankaü el plej malproksimaj landoj.

Ankorau nun venas grandaj kvantoj da lino el Francujo, Neder- 
lando, la Baltaj ŝtatoj kaj eĉ Sovet-Ruslando. Nur 'kvarono de la 
lino ruata estas enlanda.

Ekde Marto ĝis Septembro, la Leie aspektas kiel ora rubando : 
LA ORA RIVERO gin nomas la Britoj. Estas la ruada sezono.

Kruda lino estas pajlo enhavanta la fibrojn de lino. La ruado 
celas torigi la gluajon kaj disigi la Hbrojn de la pajlo. Por tio oni metas 
la linon en kestegojn. poste puŝataj en la riveron, kie ili restas pli- 
m il pli longe lau la temperaturo de la akvo. Gis nun oni ne sukcesis 
trovi rnetodon kemian, kiu égalas ruadon en la Leie.

Carman anekdoton montras pentraĵo de Modest Huys : Ruisto
ka) lia ainikino staras en Parizo, Place de la Concorde, admirantaj

la faman fontanon. La klara 
akvo elspruĉas kaj la simplaj 
Flandraj gelaboristoj rigar- 
das. Kurioze, diras la junulo, 
pensante pri sia rivero. 
La klara akvo igas tiujn 
bronzajn statutojn verdacaj... 
kaj la malpura akvo de nia

Estis feliĉa tempo, kiam 
prosperis komerco kaj indus- 
trio de lino. En la Kortrijka 
regiono la popoldenseco 
atingas po 515 personoj por 
km2 , dum por la tuta lando 
ĝi atingas nur 260 ; la unu 
komunumo tuŝas la alian. La 
regiono estas fama tra la tuta 
mondo.

*) rui =  maceri tekseblan planton en likvaîo por apartigi ĝiajn 
fibrojn de aliaj substancoj.

Leie havigas al ni el la lino 
belegan blankan tolajon...

Monnmenta Kameno en la urbodomo
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La valoro de la linproduktoj atingis dum 1928 1 miliardon 25 
milionojn da frankoj. Senpere estas okupitaj en tiu industrie» 9.000 
industriistoj kaj iliaj familioj. 25 ĝis 30.000 da laboristoj kaj iliaj familioj.
Malfeliĉe la monda ekonomia katastrofo ankau ege trafis la linindus- 
trion.

Proksime de la stacidomo troviĝas statuo de Jan Palfyn (1730). 
fama anatomiisto kaj hirurgiisto.

Sur la saraa placo oni rimarkas la Grandajn Halojn, malnovan 
drapvendejon, konstruitajn dum la XVIa jarcento. Nuntempe la teretaĝo 
servas kiel komerca borso, je la etaĝo troviĝas arkeologia muzeo. La 
muzeo enhavas unikan kolekton da damasktolaĵoj (pli ol 400 pecoj). 
kies industrio prosperis dum la XVIIa kaj XVIIla jarcentoj.

Meze de la Granda Placo troviĝas svelta belfredo. Tiu turo 
estas postrestaĵo de la malgrandaj haloj. Akto el la jaro 1307 jam 
mencias la belfredon.

La urbodomo estas rektangula konstruaĵo, kies fundaĵoj datumas 
el 1420. La nuna fasado en flamgotika stilo estas el 1525.

En la urbodomo oni admiras du belegajn monumentajn kamenojn, 
ĉefverkojn de delikata skulptaĵo, kiuj ornamas la kunvenejojn de la 
skabenoj kaj de la konsilantaro. La skabena ĉambro estas ornamita per 
freskoj montrantaj historiajn okazintajojn.

La karakteriza monumento, kiu kvazau personigas la urbon estas 
la du masivaj Brulturoj, ligataj per triarka ponto, konstruitaj sur la 
bordo de la rivero Leie. Tiuj du turegoj, kiuj datumas el la jaroj 1386 
kaj 1413, estas la lastaj restaĵoj de la malnova remparo de la urbo kaj 
de la unua kastelo de la Flandraj Grafoj.

La preĝejo Sta Virgulino estis fondita de Boudewijn IX kaj 
finkonstruita en 1 2 1 1 . Tiu preĝejo estis starigita apud la grafa kastelo 
kaj troviĝis interne de la fortikaĵo, kiel ankoraŭ atestas la kuriozaj 
trairoj laulonge la fasado.

Interne oni admiras pentrajon de Van Dyck : „Starigo de la 
Kruco' (1630). Malantau la ĉefaltaro vidiĝas nigraj leonoj pentritaj 
sur la plafono, je kiuj, post la batalo de 1302, estis penditaj oraj spionoj. 
Dekstre de la preĝejo troviĝas la grafa kapelo, konstruita dum 1374 
lau ordono de Grafo Lodewijk van Male, por servi kiel tombejo de la 
Grafoj de Flandrujo.

La beginejo, poezia urbeto en la urbo, estis fondita en 1241 de 
Grafino Johanino de Konstantinoplo. Gi nombras ankorau 40dometoju, 
plejparte el la 17a jarcento.

En la fundo de la Granda Placo ekaperas la turo de l’pregejo Sta.
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Martino, kiu entenas 50 sonorilojn. En 1862 brulego détruis la turon kaj 
grandan parton de la preĝejo.

La preĝejo Sta. Mikaelo estis konstruita de 1607 ĝis 1611; dum la 
Franca revolucio ĝi servis kiel templo por nova diino.

Sur la Groeninge-bulvardo, belega monumento, inaugurata en 
1905, rememorigas la batalon de la oraj spronoj. Estas verko de Kor- 
trijka skulptisto Godfroid Devreese.

Neeble estas priskribi êiujn menciindajn konstruaĵojn, kiujn 
Kortrijk konservas el la brila periodo de la komunuma kaj princa 
Flandrolando. En ĉiu strato troviĝas privata domo kaj ĉiuj placoj 
montras publikajn konstruajojn, kiujn oni povas klasigi inter la konstruaj 
juveloj de nia lando.

Krome, bulvardoj kaj stratoj plantitaj per arboj plej diverspecaj, 
parkoj kaj floraj ĝardenetoj donas al la urbo tute specialan fest
aspekton, kiu ĝoje kaj intense impresas.

Partoprenu la kongreson, certe en Kortrijk vi pasigos unu el viaj 
plej agrablaj libertempoj. G. D.

Flandra Rakonto
Kial virino estas iom diabla

Ialbje Jesuo kaj Sankta Petro kune promenis kaj subite ekvidis je 
certa distanco du personoin batalantaj. „Atentu” , diris Sankto Petro, 
„mi finos tion!” Kaj tuj li estis apudili kaj kun miro vidis, ke la batalantoj 
estas diablo kaj virino. La apostolo klopodis disigi ilin, komence per 
afablaj vortoj. poste per la forto de siaj manoj kaj brakoj. Sed nenio 
helpis, tiom furioza estis la batalo. Jen Sankta Petro koleriĝis, prenis 
sian glavon kaj senkapigis ilin ambaü.

Reveninte al Jesuo li estis severe mallaudata. „Petro, Petro, vi 
malbone agis,” diris lia Majstro, „iru tuj rebonigi vian malbonaĵon ! 
Kvankam la batalintoj ne estas de Ia plej bona speco, vi tarnen ne rajtis 
forpreni ilian vivon.”

Sankta Petro, kiu komprenis, ke li malbone agis, tuj obéis. Li 
prenis la du dehakitajn kapojn kaj métis tiujn denove sur ilian lokon. 
Sed kaöze de sia rapideco kaj embaraso li malbone faris tion kaj métis 
la kapon de l’diablo sur la korpon de l’virino kaj tiun de l’virino sur la 
korpon de l’diablo.

De tiu tempo oni asertas, ke virino estas iom diabla kaj ofte oni
audas ; „Si estas diablino!”

Rerakontis JAN VAN SCHOOR
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Lernej-Idilio
de Top Naeff

Estis naturscienca leciono, la sola fako, kiu estis instruata de 
sinjoro ( 1 ).

Granda, klera viro, kun grandegaj, harkovritaj manoj, donis la 
kurson kaj kauzis per sia aspekto jam iom da respekto.

Ankaŭ ĉi tiun fojon la leciono antauvidigis sin trankvila, kaj óuj 
lernantinoj estis animitaj de la plej bonaj intencoj. Ke eĉ Ia plej bonaj 
intencoj iafoje malsukcesas, o ve, denove montriĝus! Kaj ne ĉiu) homoj 
eble estas naskitaj por la malfeliĉo, sed Jet van Marie tarnen certe!

Si sidis senmove, auskultante kun la mano sur la genuo kaj ludis, 
tute enpensiĝinta, kun la buko de sia ŝtrumpligilo, kiun si sentis tra siaj 
jupoj.

Guste kiam estis tre silente, ĉies atento fiksata sur pruvo kun la 
akvopremilo, malfermiĝis la buko kaj falis la ŝtrumpligilo tintetante 
sur la plankon !

La instruisto, koléra pro la subita interrompo, vidis ion brilanta 
kaj ordonis :

„Van Marie” , li nomis la knabinojn same kiel la knabojn prefere 
per la familia nomo, „reprenu tien. kun kio vi ludis, kaj alportu ĝin ĉi 
tien!”

Jet, malfacile subpremante sian ridemon, sin klinis sub la benkon 
kai, akompanate de la ridetado de la klaso, alportis triumfe la ruĝan, 
embarasigan ŝtrumpligilon, kiun ŝi kun ŝtala vizaĝo kaj : „Honni soit 
qui mal y pense ” , prezentis al la miranta profesoro.

Estis tre ridinda momento kaj la viro faris tian mokindan impres- 
son, ke li, kiam la ridetado de la klaso iĝis laŭta ridado, ordonis per 
potenca voĉo : „Silenton, mi petas!” , ka) foririgis la kompatindan Jet, 
kiu vere estis senkulpa, el la klaso, car ŝi ludis kun vestajo dum lia 
kurso.

Kun rezignacio van Marie iris al la pordo, sin turnis ankorau tie 
kaj demandis humile : „Cu mi povus rehavi tiun vestaĵon, sinjoro? ”

La knabinoj denove ridis kaj la profesoro kolere ekkriis :
„Ne, vi ne ĝin rericevos!”
Jet senĝene diris :
„Ne estas ĝentile perdigi al sinjorino ŝian ŝtrumpon!” kaj estis for, 

antau kiam li estis retrankviliĝinta. En la koridoro ŝi jam ekpripentis.

(1) En lernejo por knabinoj.
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Ŝi ja ĉiatn estis en sufiĉe bona) rilatoj kun ia „natursciencisto” (la ŝatata 
alnomo), kaj dum ŝi per ŝnureto, kiun ŝi detranĉis de la kurteno antaŭ 
la koridora fenestro. ligis sian ŝtrumpon, ŝi pripensis, kiel ŝi povus 
rebonigi la okazintaĵon. »

Tuj kiam la sonorilo estis sonorinta, Jet reeniris-la knabinoj sidis 
ankoraŭ sur siaj lokoj ka) escis ankorau tre silente-marŝis rekte al la 
profesoro kaj kuraĝe diris :

„Sinjoro, mi estis antaŭe tre nialĝentila, estis el mia buŝo, antaŭ 
ol mi sciis, mi nun bedaŭras tion kaj venas por péri cu vi ĉi tiun fojon
ankoraŭ volas pardoni.’ ,

Li rigardis ŝin de la kapo ĝis la piedoj kaj deirandis mciteme :
„Vi rimas, ke mi ĉion rakontos al fraŭlino Prior, kaj vi sekve 

ricevos severan punon, ĉu ne t i i ;. •
Tiam ŝi kuraĝe rigardis lin rekte en la okulojn kaj diris malŝate : 
„Mi neniam estas timema, pro nemu kaj pro nenio, ne pro vi kaj

A

ne pro fraülino Prior, kaj tute ne pro puno!... Ciu ja scias, ke mi neniam 
humiligus min petante pardonon por eviti riprocon au punon au ion tian, 
sed nur car mi opinias, ke mi estis malprava ka) ke mi bedauras tion. . 
nur pro tio!” ,

La vizaĝo de la profesoro estis reheliĝinta, ridante li etendis al ŝi 
la manon s V •

„Vi estas sentauga knabino, van Marie, sed estas spirito en vi ! 
Ni do konsideru ci tiun afereton kiel forgesita” , kaj antaü kiam li foriris, 
li montris ankorau kun malica vizaĝo al la sur la tableto kuŝanta ŝtrum- 
pligilo kaj diris : „Vi ja povas repreni tiun ajon, mi tarnen ne povas 
porti ĝin,” post kio li foriris.

„Nu, ĉi tiu afero bone finiĝis por vi," kriis Lien, kaj Jet respondis
ne sen indeco : i ■{ Y ‘

„Nu jes, ainikino, mi ĉiam pli bone povas interrilati kun sinjoroj 
ol kun sinjorinoj; estas ja bedaurinde, ke la unua speco ci tie en la 
lernejo e^tas tiel inalmultnombre reprezentita.”

Tradukis MARTHA VERVLOET

Subteno por nia revuo
• •

Roberto, ĉiumonate, 10«— ; Gustave Van S..., 100.— ; Firmin 
T..., 5.— ; Valeer Van N..., 10.— ; De B..., 5.— i'Gerard J. L..., 15,■— ; 
Mart, 10.— : Piet, 10 — ; Jan, 10,— ; entut€ : 175.— frankoj.

12 7



Mondliteraturo
E L T R O V O  D E  L A  K I S O

de Josep Carner (1884)

Nu, fratojestis Arno kaj Forges 
kaj inter iii regis harmonie».
{Am , la pli aĝa, skuas nin sen ces’; 
la pli juna. kurac’ estas por ĉio.)

— Mi trovis - diris Am' - (granda sukces!) 
ion novan; la kis’, flor’ de pasio,
de la buŝoj sigel’, milda kares’ 
kun mallauta kaj longa melodio.

Sed mi timas, ke 1 homo, sen prudent’, 
mortos sentante tian dolĉan ĝuon, 
ĉar ja difektas lin vivi tro ĝoje.

— Por ke ne venu la danger-moment’
— diris Forges , - mi metos dorm - enuon 
en dun troan kison dufoje.

(El „Kataluna Antologio”) Tradukis Jaume Grau Casas, L. K.

Opinio pri Principa Militservrifuzo

Kapitano Gwynn, frontoficiro kaj ano de l’Angla parlamento, 
diris en la parlamenta kunsidode l'26a de Junio 1917, do meze de l'milito :

Jen la homoj. kiuj ne estas pereigaj por la socio, kontraüe îli pruvas 
esti la vera salo de l’homaro. Mi parolas ci tie kiel iu. kiu vidis la 
militon per propraj okuloj! Mi pensas, ke du, kiu mem vidis la militon, 
estas regata de ununura d?ziro kaj tiu estas : forigi la militon. Mi tute 
ne estas certa, ĉu et tiuj homoj. kiujn ni intencas elpuŝi kiel ekzilitojn de 
1 ŝtato, eble ne estas la plej bonaj homoj por finigi la militon.

Estas unu eco, kiun neniu povas malrekoni ĉe ili, kaj tio estas... 
KURAGO, la plej malfacila formo de kuraĝo en la mondo. la kuraĝo 
de 1' unuopulo kontraü la popolamaso. Ci tio estas kuraĝo, kiun du 
ŝtato devus protekti kaj prigardi !"
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Flandra Ligo Esperantista

Dimanĉon, la 6-an de Marto, okazos ĝenerala kunveno en Gent

la 2-a ĝis la 4-a.
Tagordo: 1 . Raporto pri la antaua kunveno. 2. Ricevitaj kaj 

forsenditaj korespondaĵoj. 3. Esperanto-ekzamenoj. 4. Nia 3-a Kongreso. 
5. Farita kaj farota propagando. 6 . Diversaĵoj : U. E. A., K. R., revuo, 
instituto, Pariza kongreso, k.t.p.

Ciuj delegitoj kaj propagandistoj ĉeestu !

Grave. — Dum la lasta ĝenerala kunveno oni unuanime elektis 
s-ron Jan van Schoor, kiu provizore prezidis la Ligon, prezidanton 
kaj s-ron G. Debrouwere sekretarion de la Ligo.

Oni de nun do sin turnu por ĉiuj informoj rilate al la Ligo, 
propagandaj aferoj, k.t.p., al la sekretario, Marckesteenweg, 18, 
Kortrijk.

Antaüsignoj montras, sen ia ombro de dubo, ke ĉi tiu superos ĉiujn 
naciajn kongresojn, okazintaj en nia lando.

La provizora programo mencias oficialan akcepton de la urbest-

koncerton kaj teatrajon en la urbodomo, k. t. p.
La kongresaranĝoj estas malmultekostaj (kongreskarto, 10 fr., 

festeno, 25 fr. ; lunda tagmanĝo, 10 fr. ; loĝado por 1 nokto kaj por 
1 persono, 15 fr. ; por 2 personoj, 25 fr.) ; tial neniu povas resti hejme 
pro monujaj kialoj !

Dum Pentekosto ni sentos nin en Kortrijk kvazau en verda 
patrujo, en esperantigita urbo.

Ne prokrastu vian aliĝon ! Pagojn faru per poŝtĉeko n° 3151.25 
de P. Misschaert, Meerschstraat, 1 , Kortrijk.

Devas pluvi Esperantistoj je Pentekosto en Kortrijk.

en „Café Georges”, Catalognestraat, 2, de la 10-a ĝis la 12-a kaj de

3-a Flandra
Cu vi jam decidis partopreni? Kial do vi prokrastas vian aliĝon?

raro, festenon kaj balon en la nova salono de la urba teatro, kunvenojn,

Varbu Anoncojn por nia Revuo
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Elandra Kanta Esperantigita
KI A L?

Teksto de Frans De Cort

Kial do okuloj miaj
servas nur por vidi vin - 

kaj rigardi emocie
vian carmon, belulin’?

Kial servas lanyo mia 
sole por certigi vin 

ĉiam fajre, ke vi estas 
mia sola amatin’?

Muziko de Fl. van Duyse

Kial servas lipoj miaj 
nur por ĉiam kun kortuŝ’ 

premi kisojn feliĉegain 
al rozruga via bu§7

Vin rigardi,enbrakigi, 
diri, ke mi amas vin - 

tuta vivocelo mia 
estas tio, amatin’!

Tradukis Jan VAN SCHOOR.

Inter Ni
Aalst. — Pioniro. — La 20-an de Januaro okazis ĝenerala 

kunveno kaj elektado de la estraro. Post la kontentiga finança raporto, 
oni priparolis la dum 1931 faritan laboron (kongreson, kursojn, propag- 
andon) kaj la dum 1932 farotan laboron. Nia kantrondeto estas 
reorganizita : s-ro Pevernagie akceptis ree gvidi ĝin. La 3-an de 
Februaro komenciĝos nova kurso lau la lecionoj en „Toerisme” , la 
organo de la V. T. B.

S-ro Lode Van Daele, kiu ne disponas pri sufiĉe da tempo por 
taugé plenumi la prezidantecon, eksiĝis kaj estas anstataŭita de nia 
laborema, senlaca propagandisto s-ro Léo Calloens. La aliaj estraranoj : 
t-ino De Cock kaj s-roj Pevernagie, Neirinckx kaj Delcorte estas 
reelektitaj ; oni ankaü elektis kiel estraranon s-ron Eeckhout, kies 
elekto certe estas grava gajno.

Jam 13 gemembroj aliĝis alla  3-a Flandra Kongreso kaj certe 
ankorau aliaj sekvos.

Antwerpen. — Flandrema Grupo Esperantista. — Dimanĉon,
• •

la 17-an de Januaro, la fidelaj gemembroj estis invitataj al vaflofesto 
hejme ĉe 1’ fratinoj Roza kaj Jozefina Mertens, kies gepatroj estis 
ŝparintaj nek monon, nek penon por igi la feston brila, intima ka) 
nelorgesebla. Tie vere montriĝis la familia spirito, kiu regas en la 
grupo : oni sentis sin hejme, inter gefratoj kaj la gepatroj estis...
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gesinjoroj Mertens ! Tia hejnia festo estis la unua, sed — ni esperu —
ne la lasta...

Merkredon, la 20-an, s-ino Sindhwad-Rieckrrann faris en nia 
grupo tre interesan paroladon pri Gandhi. Ni esperas, ke ŝi baldaŭ 
revenos por ankorau pli bone amigi de ni la heroan Hindujon.

Brussel. —■ N. E. L. E. — La grupo organizis Esperanto- 
kurson, kiu okazos dun mardon je la 8a. vespere en „Breughel . 
Emiel Jacqmainlaan, 37. La kurso estos gvidata de s-ro J. Huysman 
pere de la lecionoj, aperantaj en „Toerisme , la organo de la V. T .  B. 
Jam pli ol 20 gelernantoj enskribigis sin !

Kortrijk. — Sabaton, la 2-an de Januaro, 
okazis dancfesto intence de 1’ grupanoj kaj lern- 
antoj de la kurso. Multan sukceson akiris la 
fama ŝanĝdanco. lernita dum la Aalsta kongreso ; 
la granda surprizo de la vespero tarnen restis la 
samideana jazbando. kiun alterne gvidis la 
amikoj Doornaert kaj Esquenet.

— Merkredon, la 6-an de Januaro, okazis 
ĝenerala kunveno por elekto de la grupkomitato. La komitato konsist- 
as nun el s-oj Mattelaer, Debrouwere, Misschaert, s-ino Bi'tjauw, 
s-oj Casier, Bossuyt, Stedant, Vanfleteren, Delbaere, Doornaert,
Devolder kaj la bibliotek.s'o Alb. Cognie.

Por la kongreso oni formis direktantan komitaton kaj komitatojn 
por loĝado. festo, muziko. teatraĵo kaj festeno. Ciu havas nun sian
postcnon...

— La kurso, kiu okazas en la urbodomo, havas ankoraü pli ol 
50 gelernantoj, kvankam ĝi daöras jam 3 monatojn.

— La monata kunveno de la grupo okazos Merkredon, 4-an de 
Februaro, je la 8-a vespere en la kafejo „De Tuin” .

— La 17-an de Aprilo okazos ekzameno de Esperanto, organ- 
izota de Flandra Esperanto-Insiitutc. Om sin pretigu jam de nun !

Mechelen - La Estonto - La 22-an de Decembro kerno de 
Flandraj esperantis oj fondis sekcion de la Flandra Ligo Esperantista en 
nia urbo. La nova grupo nomiĝas „La Estonto'' kaj kunvenas ĉiun 
Mardon je la 20 1/2 h. en s a sidejo : kafejo „Het Pleintje” , Onze- 
Lieve-Vrouwstraat, 71.

Nia vigla samideano Rainson komencos kurson en la Zuiderge- 
meenteschooi, Louizastraat, la 2-an de Februaro ; ĉi tiu kurso okazos 
ĉiun Merkredon je la 19 1 2 h. En la loka gazetaro ni propagandas tiun 
kurson kaj faiis alvokon. por ke la Mehlenaj samideanoj aliĝu al ma . 
grupo.

Kuraĝe ni marŝas al la Estonto!



Rocselare. - La agema direktoro de la Flandra Esperanto - 
Instituto, s-ro G. Debrouwere, faris en nia urbo provlecionon de 
Esperanto, kiun ĉeestis 54 personoj. Tia granda nombre ne estis antau- 
vidata kaj estis apenaŭ sufiĉe da loko en la salono. La kurso estos de nun 
gvidata de s-ro Henri Braekevelt, la frato de Honoré, nia juna amiko. 
kiu obstine organizis la propagandon por Espéranto en nia urbo.

Ronse. - La Paca Stelo. - La 13-an de Januaro okazis deviga 
ĝenerala kunveno. kiun ĉeestis 25 personoj; 6 skribe senkulpigis sin. 
Bêla rezulto. Oni raportis pri la lasta generala kunveno. la dum tuta 
jaro farita laboro kaj pridiskutis la ellaboroton programon. S -ro  
Ockerman, unu el niaj fervoraj plej novaj membroj, estis elektita kiel 
helpsekretario.

Jen la programo por la monato Februaro : la 3-an okazos kant- 
vespero, dum kiu estos ripetataj la duvoĉaj kantoj; la 10-an ni daürigos 
nian gravan laboron, la tradukon de la verko „Tiel la Flandroj 
rakontas la 17-an ni redaktos komercajn leterojn.

St Niklaas. - Al Triumfo. - La grupo letere petis la urbestraron 
insisti ĉe la poŝtoficejo por aldono al la datŝtampilo de malgranda 
reklamo por la urbaj industrioj. En diversaj rondoj ĉi tiu ago kreis
simpation kaj intereson por nia grupo.

_

Car s-ro Mortelmans ne pli longe povas gvidi la kurson, nia 
sekretario de nun plenumos tiun taskon. La tuta grupo tre bedauras la 
foriron de s-ro Mortelmans, petita de la Popoluniversitato Herman van 
den Reeck por doni Esperanto-kurson; nia juna, klera samideano bonege 
gvidis la kurson kaj akiris des estimon. Ni esperas baldaü revidi lin en 
nia medio.

Jam kelkaj el niaj gemembroj decidis êeesti nian 3-an Flandran 
kongreson en Kortrijk.

d iv e r s a Jo j

Esperanto - Ekzamenoj pri simpla kaj perfekta kapableco, 
organizitaj de la Flandra Esperanto-Instituto, okazos dimanĉon la 3-an 
de Aprilo en Aalst kaj dimanĉon la 17-an de l’sama monato en Kortrijk. 
Por duj informoj oni sin turnu al la prezidantino de la juĝantaro : f-ino 
Juliette Terrijn, Raapstraat, 82, Gent.

Utrechta Esperantisto en sia Januara numéro skribas i. a. :
„Kiu ankoraü kredas en la belaj devizoj de la t. n. neutralaj
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esperantistoj pri homaramo, tiu vizitu iun universalan kongreson, kie oni 
tuj resaniĝas el sia fikcio. En tiuj kongresoj oni ne konas popolojn, sed 
nur ŝtatojn. „Flandra Esperantisto” detale mencias bedaurindan fakton, 
ke la estraro de la XXIIIa U. K. en Kraków malpermesis al la likrai- 
naj esperantistoj saluti la kongreson. Sekve de tiu ofendo la Ukrainaj 
esperantistoj forlasis la kongreson kaj sendis proteston al la kongres- 
estraro.

Kie restas la Zamenhofa spirito ĉe niaj oficialaj gvidantoj?
... Generale oni konstatas en ĉiu kulturmovado la saman malbonon: 

Ju pli la movado kreskas, des pli ĝi malkonfesas-almenaŭ praktike - la 
ideojn kaj idealojn de sia fondinto. La Esperanto-movado ankaŭ ĉi tie 
ne faras escepton.”

Antaü la mikrofono — La 2 1 -an de Januaro pas. nia agema 
samideano s-ro Leo Calloens el Aalst faris je la 19.15 h. radio-paroladon 
pri Esperanto. Ci tiu parolado estis organizita de la (Katholieke) 
V(laamsche) R(adio) O(mroep) kaj efike helpis nian propagandon por 
Esperanto en Flandrujo.

Al Parizo ! — Okaze de la XXIV-a Universala Kongreso de 
Esperanto, Flandra Ligo Esperantista organizas karavanon al Parizo. 
Partoprenontoj pagu sian kongreskotizon nur pere de nia Ligo, t.e. 
sendu la sumon de 180.— belgajn Irankojn al la sekretario de la Ligo, 
s-ro G. Debrouwere, Marckesteenweg, 18, Kortrijk, poŝtĉeko 1969.06, 
kiu havigos ĉiujn deziritajn informojn.

Grava propagando. — „Toerisme”, la organo de la „Vlaamsche 
Toeristenbond’ (havanta pli ol 100.000 membroj), publikigos kurson, 
kiun verkis speciale por ĝi s-ro Leo Calloens, la prezidanto de la 
Aalsta grupo „Pioniro” . La propagando en la medio de la Flandra 
Turista Ligo certe estas tre grava por nia movado kaj ne povas esti 
sufiĉe alte taksata. S-ro Calloens estu d tie dankata pro lia pionira 
laboro ! Ankaü s-ro prof. Joz. Van Overstraeten, la simpatiinda redak- 
toro de „Toerisme”, akceptu la dankon de duj Flandraj esperantistoj 
pro la granda servo, kiun li faris al nia movado, helpante la propag
andon de Esperanto inter la Flandraj turistoj.

Unika okazo. — Lau komunikoj en la gazetaro, la tuta eldono 
de la Andrée - libro jam estas elĉerpita. La Flandra Esperanto-Insti- 
tuto tarnen posedas ankoraü kelkajn ekzemplerojn, kiujn ĝi vendas 
bros. po 63 fr. kaj bind. po 80 fr., anstataü po 90 fr. kaj po 115 fr., 
prezoj je 1’ apero. Rapide profitu tiun rabaton !
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Bibliografie)

(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas. Ôiu 
verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto.)

Al la Esperanto-Domo. Teksto kaj muziko de Catharina 
Roskes-Dirksen. Muzikaranĝo de Dina Appeldoorn. Eldonis la aŭtorino, 
Anemoonstraat, 96, Hago (Nederlando). Poŝtĉekkonto : 52008.
19 1/2 x 28 cm. Prezo : Nfl. 0,15.

Tre simplan, sed ĉarman kanton, dediĉitan al Julia Isbrücker kaj 
Andreo Ce. verkis nia Nederlanda kunlaborantino Cath. Roskes pri la 
Esperanto-Domo ; ŝi ankau verkis la melodion, kiu estas same simpla 
kaj ĉarma. La kanto iĝu repertuara numero de ĉiu esperantista 
kantrondo kaj baldaü resonu en tuta Esperantujo :

„Al Arnhemo, ĉiuj do al Nederland’,
Pro la venko de 1’ mondlingvo Espérant’ !”
Prêter la Vivo. Poemaro de Julio Baghy. Dua eldono. Eldono 

de Literatura Mondo, Budapest, 1931. 96 pĝ. ; 13x20 cm. Prezo: 
broŝ. 2,20 pengoj.

Baghy estas certe la plej ŝatata poeto en Esperantujo : liaj verkoj 
estas legataj kaj aĉetataj ; ne estas la unua el liaj verkoj, kiu postulas 
2an eldonon. Kun ĝojo ni relegis liajn unuajn poemojn, kiujn li verkis 
plejparte dum sia militkaptiteco en Siberio.

Ovningsbok till elementarkurs i Esperanto (Ekzercada libro 
por elementa kurso en Esperanto). Ellaborita de Sam, Jansson. Eldonis; 
Soc. Esperanto, Stockholm, Svedujo. 32 pĝ. ; 14 1 /2 x 21 1/2 cm. 
Prezo : sved. kr. 0,50.

La bele eldonita libro kompletigas la sukcesplenan kurson per- 
korespondan de Sveda Esperanto-Federacio, al kiu sin anoncis dum 
la autuno pli ol du mil partoprenantoj.

Miniatyratlas over hela Varlden. Eldonis : Soc. Esperanto, 
Stockholm, Svedujo. 28 pĝ. ; 9 x 1 1  cm. Prezo : sv. kr. 0,35.

La libreto konsistas el miniatura mondatlaso, al kiu la eldoninto 
aldonis propagandan tekston pri Esperanto.

Homarisma Laboro. Unuaktajo. Originale verkis ; Kenelm 
Robinson. Eldonis la autoro. Cefdeponejo : Literatura Mondo, Buda
pest. 31 pĝ. ; 11x15 cm. Prezo : 0.70 pengoj ~\~ 10 °/0.

Lingvo, Stilo, Formo. Studoj. Verkis: K. Kalocsay. Eldonis: 
Literatura Mondo, Budapest, 142 pĝ ; 13 x 19 cm. Prezoj : broŝ.
24.— fr. ; bind. 36.— fr.
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Kalocsay ne nur estas la plej bona poeto el Esperantujo, li ankaü 
estas lingvisto, kies studoj vekas la atenton de du serioza Esperantisto.

Malfeliĉe mankas al ni la loko por detale priparoli d tiun intere- 
segan verkon. Gi enhavas : „Esperanta Vortfarado - La Evoluo de nia 
poezia Lingvo - Sendemandaj Respondoj - La Esperanta Rimo - 
Esperanta Elparolo - Pri la Esperanta Ritmo - Klasika Ritmo en 
Esperanto - La mezepoka Espéranto."

Kvankam ni ne pri ĉiuj punktoj povas interkonsenti kun la aütoro, 
ni varme rekomendas la libron ; estas egale necesa helplibro por 
lernemaj esperantistoj, perfektuloj, instruistoj kaj poetoj.

Mr. Tôt aĉetas mil okulojn de Jean Forge. Eldonis: Literatura 
Mondo, Budapest. 244 pĝ. ; 13,5x20 cm. Prezo : 41.— fr. plus 10%  
sendkostoj.

Jean Forge donacis al la esperantistaro aventuran romanon de 
alta literatura valoro. La intrigo estas tre atentokapta : Mr. Tôt estas 
riĉega sinjoro, kiu falas en la manojn de kelkaj lertaj, internaciaj 
friponoj ; post multaj aventuroj kaj suferoj li povas elliberigi sin el ilia 
reto kaj fine trovas animan kvieton kaj amfeliĉon. La stilo de Jean

A

Forge estas tre persona kaj lia lingvo estas modela. Ci tiu nova verko 
de 1’ Pola aütoro (Jean Forge estas pseudonimo) certe akiros la saman 
sukceson kiel liaj antaüaj.

Septembro. Poemo de Geo Milev. El la Bulgara lingvo kolek- 
tive tradukis S A - M A. Eldonis : Ekrelo, Leipzig. 29 pĝ. ; 12,5 x 16,5 
cm. Prezo ; 0,20 gmk.

Poemo rakontanta pri revolucia ribelo kaj ties sanga subpremo ; 
kontrau-religia ; malzorge tradukita.

En la Lando de Hindenburg de Larissa Reissner. El Germana 
lingvo tradukis W. Kampfrad kaj W. Krey. Eldonis : Ekrelo, Leipzig. 
80 pĝ. ; 12x16 cm. Prezo : 0,80 gmk.

Kvar interesaj skizoj pri Germanujo : „Ullstein - Junkers - En la 
koncentrigejo de la malriĉeco - Krupp kaj Essen. La broŝuro méritas 
des atenton, nun kiam grandaj okazontaĵoj en Germanujo ŝajnas 
neeviteblaj.

Fundamento de Animo de Onisabro Degud. Esperantigis kaj 
eldonis : Oomoto-Propaganda Oficejo, Kameoka, Kioto-Hu, Japanujo* 
48 pĝ. ; 13x18 cm. Prezo : 0,70 sv. fr.

Jen nova propaganda broŝuro de „Oomoto” , kiu diligente 
propagandas per Esperanto.

Ksiega Adresowa Esperantistów Polski i „Praktyczny 
lnformator Esperancki” . (Adreslibro de Pollandaj Esperantistoj kaj
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„Praktika Informilo Pri-Esperanta".) Prilaboris Jan Zawada. Eldonis : 
la autoro, Miasta Ogród Czerniaków, ul. Zaciszna 2 , Warszawa, 
Polujo. 208 pĝ. ; 14 x 19,5 cm. Prezo : 3 sv. fr.

La libro enhavas i.a. pli ol 4000 adresoj de Esperantoj en Polujo, 
la adresojn de la Polaj Esperanto-organizaĵoj kaj de la tutmonda 
Esperanto-gazetaro. La kompilinto méritas laŭdojn pro sia granda 
laboro, kiu povas servi kiel modelon por la alilandaj Esperantistoj.

Dancu, Marionetoj ! de Julio Baghy. Dua eldono. Eldonis : la 
autoro. 176 pĝ.; 1 1  x 15,5 cm. Prezo : bros. 3.80 pengoj.

Ci tiuj originalaj rakontoj de Baghy estis premiitaj de la Akademio 
kaj la fakto, ki ili jam nun postulis duan eldonon, pruvas ilian valoron. 
Ni ne dubas, ki ankaü ĉi tiu dua eldono ankoraŭ elĉerpiĝos.

Vol II de Kenelm Robinson. Eldonis : la aütoro. 72 pĝ.; 12,5 x 
18,5 cm. Prezo : 2,40 sv. fr.

La libreto enhavas Anglan kaj Esp. novelojn, ankaü Anglajn 
poemojn; la Esperantaj estas tre bonstilaj.

Jane Eyre de Charlotte Bronte. El la Angla lingvo tradukis 
H. J. Bulthuis, ano de la Lingva Komitato. Eldonis : W. J. Thieme & 
C°, Zutphen, Nederland. 493 pĝ. ; 15,5 x 23,5 cm. Prezo: bros. guld. 
5,25, bind. 5,90.

Ni admiras la laborkapablon de Bulthuis, certe la plej produktiva 
— kaj pro tio ne malpli valora — verkisto el Esperantujo. Kiom da 
meritplenaj originalaj kaj tradukitaj verkoj li jam donacis al ni. Ni, 
Flandraj esperantistoj, speciale ŝuldas dankon al li pro lia majstra 
tradüko de „La Leono de Flandrujo” .

Nun Bulthuis surprizas nin per traduko de la ĉefverko de Char
lotte Brontë, unu el la plej interesaj verkistinoj el la Angla literaturo. 
Jane Eyre estas tradukitaj en multaj lingvoj, ankaü en la Nederlanda, 
kaj estas nun ankoraŭ ĉie legata, car estas klasika verko.

La libro, kiu mirigis la mondon je sia apero, enhavas romaneskan 
intrigon, skizas malamon kaj amon kaj estas vere tragika ; malgrau 
ĝia amplekso (preskau 500 paĝoj I) oni ne fermas ĝin antaŭ la fino.

Bulthuis havas bonan, simplan, fluan stilon; preseraroj en tia 
ampleksa libro estas preskaŭ neeviteblaj : la leganto facile trovos kaj 
korektos la tre maloftajn ĉi tie.

En la nuna febra tempo la legado de verko kiel Jane Eyre estas 
vera ĝuo por la spirito! La zorge de Ij firmo Thieme eldonita libro estas 
krom tio pliridgo de du Esperanta biblioteko.

Ankoraü malgranda rimarko : kial la Nederlandano Bulthuis 
tradukas el fremdaj lingvoj? Cu tradukado el la Nederlanda ne estas pli 
farinda laŭ pli ol unu vidpunkto?
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H U I S  DE LEY
Driekoningenstr., 43, Berchem

De Ley 6 Verschueren
CITÉ

N rs 143-144-145-146-147-179-180-208-209
Groote keus in Vrouw-SManstoffen 

Zijde, Fluweel en Voedering

Mehanika Velurteksejo

Ad Vandendriessche
Vichte - apud - Kortrijk, Belgujo

Telefono : Vichte 60

EKSPORTADO
•

Patisserie de l'Avenue
FLORENT REISS

Q uellinstraat, 11, Antwerpen 
Telefono 255.98

Specialiteit van ijsroom
Speciale fama pro la glaciaĵoj

Prachtig Verbruiksalon
Belega salono

Spoedige en verzorgde bediening 
Rapida kaj prizorgita servo

B A N K  V O O R  H A N D E L  
E N  N I J V E R H E I D

Anonima Societo

Kapitalo kaj Rezervoj :
Fr. 20.000.000

Filioj en ĉiuj ĉefaj Komunumoj 
de la provinco Okcident-Flandrujo

ĈIUJ BANKFAROJ

VLAAM SCH HUIS

© R C E N I N C E î E
D o o r n i j k s t r a a t ,  5 2 ,  K O R T R I J K

Agrabla Kafejo
Salono por Kunvenoj

Hejmo de l’Flandraj Esperantistoj

La adreso por ĉio koncerne 
Fotografado

Kinematografado
Lumbildoj

estas

E T A B L I S S E M E N T
G Y S E L I N C K
Onze Lieve Vrouwstraar, 23

KORTRIJK

P A N N E N H U I S
Ferd.  Janssens

Consciensceplein, 3, Antwerpen
T e l e f o o n  2 1 0 . 2 3

BEKEND VOOR ZIJN EX TR A  DRANKEN

Zaal voor Maatschappijen 
KOUD B U FFE T  GO EDE BEDIENING

Ejo de Flandrema Grupo 
Esperantista

E E  P E U I M
Meubelen, beddegoed

B e h a n g e r ij

A d o lf  V e rh e y d e n
Klapdorp, 103 Antwerpen 

Telefoon 235.94
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